Załącznik do zarządzenia nr 84 Rektora UŁ z dnia 19.03.2018 r.

Regulamin Nagrody Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik
z egzaminu z języka obcego nowożytnego

§1
Postanowienia ogólne

1. Nagroda Studium Języków Obcych UŁ (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest
studentom Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka
obcego nowożytnego.
2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Studium Języków Obcych UŁ.
3. Nagroda przyznawana jest corocznie.
4. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody w następujących wysokościach:
1) pierwsza Nagroda – 1100 zł;
2) druga Nagroda – 1000 zł;
3) trzecia Nagroda – 900 zł.
5. Nagroda obejmuje opłaty za międzynarodowy egzamin TELC w wysokości 400 zł.
6. Nagroda może być przyznana studentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów
z egzaminu programowego (maksymalna liczba punktów to 100).
7. W przypadku identycznej liczby punktów o kolejności kandydatów decyduje ocena
prezentacji (egzamin ustny).
8. Kapituła Nagrody Studium Języków Obcych UŁ przyznaje dwie równorzędne pierwsze,
drugie lub trzecie nagrody w przypadku równej liczby punktów.
9. W przypadku większej liczby studentów spełniających kryteria, o których mowa
w ust. 6 i 7, Kapituła może odstąpić od przyznania Nagrody.
§2
Kapituła Nagrody

1. Kapituła Nagrody składa się z:
1) Dyrektora Studium Języków Obcych UŁ;
2) członka wyznaczonego przez Rektora UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego spośród osób
posiadających tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego reprezentujących
obszar nauk filologicznych;
3) sześciu członków wyznaczonych przez Dyrektora Studium Języków Obcych UŁ;
4) sekretarza Kapituły bez prawa głosu wyznaczonego przez Dyrektora Studium
Języków Obcych UŁ.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Studium Języków Obcych UŁ.
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3. Do obowiązków sekretarza Kapituły należy:
1) przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
2) protokołowanie obrad Kapituły;
3) informowanie członków Kapituły o terminach obrad, ich porządku oraz podejmowanie
wszelkich czynności związanych z obsługą prac Kapituły oraz jej decyzjami.
4. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej czterech członków Kapituły i Przewodniczącego.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Na żądanie jednego z członków Kapituły przeprowadza się głosowanie tajne.
6. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu, członek Kapituły nie może
wstrzymać się od głosu.
7. Członkowie Kapituły oraz sekretarz zobowiązani są do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji o przebiegu obrad Kapituły.
§3
Konkurs

1. Terminarz poszczególnych czynności i etapów konkursu ustala Kapituła.
2. Ogłoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysokościami Nagrody oraz innymi
informacjami związanymi z przebiegiem konkursu następuje w semestrze letnim do dnia
15 marca każdego roku akademickiego.
3. Studenci zgłaszają się pod adres, w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o konkursie.
4. Kandydat zgłasza swoje wyniki z egzaminu z języka obcego nowożytnego do konkursu na
odpowiednim formularzu potwierdzonym przez właściwy dziekanat.
5. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie studenci, którzy zdawali egzamin z języka
obcego nowożytnego w danym roku akademickim.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaliczenie semestru, w którym odbył się
egzamin z języka obcego nowożytnego.
7. Do konkursu nie mogą zgłaszać się osoby spokrewnione z Przewodniczącym, członkami
lub sekretarzem Kapituły.
8. Konkurs składa się z dwóch etapów.
9. Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie wyników egzaminów wraz z prezentacjami oraz
wyłonienie kandydatów nominowanych do Nagrody.
10. W drugim etapie, w przypadku równej liczby punktów, Kapituła zaprasza kandydatów
w celu przedstawienia prezentacji (egzamin ustny). Po wysłuchaniu prezentacji Kapituła
przyznaje albo odstępuje od przyznania Nagrody.
§4
Wręczenie Nagrody

Nagrodę wręcza Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w obecności Dyrektora Studium Języków
Obcych UŁ w trakcie inauguracji roku akademickiego.
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